
PREEK 11 Neh. 13: 1- 14 en Joh. 2: 13-22   11-1-2015  Broeders en zusters,  

Een goed begin is het halve werk! Dat was er geweest: bouw van de muren, inzet van jong 

en oud, al families en heel Gods volk in actie, PAL tegen de aanvallen en beschuldigingen en 

bedreigingen en intriges! daarna ook geestelijke opbouw, vernieuwing van het verbond, 

onderwijs uit de Wet van God en beloven DAAR leven we voortaan uit! Geestelijke bloei, een 

opwekking, een reformatie! Een goed begin is het halve, maar daarna is er NOG een helft, 

en DAN komt het er op aan. Dan gaat het om doorgaan en volhouden, om 

uithoudingsvermogen en trouw.  Het begin van de marathon of wedstrijd dan heeft iedereen 

er zin in en is fit, maar de tweede helft. IN welke helft zit jij? En onze gemeente? De tweede 

helft DAN zijn er afvallers en dan wordt het pittig. Zo was er ook de tijd van Nehemia 

Terugval! Veel oude gewoontes slopen er weer in, het vuur was langzaam gedoofd, er waren 

zoveel andere dingen die de aandacht vroegen. Heel HERKENBAAR denk ik. Als je belijdenis 

doet of voor de doop staat, geef je met overtuiging en dankbaarheid je belofte. Maar na 

verloop van tijd,…. Dan zakt soms ons enthousiasme, dan winnen soms oude patronen het 

weer, het gemak,  het genot,  Hoe is het met onze inzet en onze toewijding? Hoe hoog of 

laag is het vuur bij u op dit moment? Het vuur van de Geest of is het eerder een lauwe 

kouwe hap?    

Wat mooi wat we dan lezen in Vs. 1- 3 over het volk van God. Er wordt gelezen uit Gods 

Woord, ze horen de wet en…. Ze voegen de daad bij het woord. Ze doen er wat mee. Ze 

gehoorzamen samen aan Gods geboden. Er werd blijkbaar gepreekt uit Deuteronomium 23  

Geen Moabiet of Ammoniet in de gemeente, geen deel van Gods volk. En ze brengen Gods 

Woord in praktijk: degenen die er toch waren bijgekomen en ingeslopen, worden 

afgezonderd en verwijderd.    Let wel: dat was geen racisme of vreemdelingenhaat, maar 

had meer te maken met de AFGODEN van die volken. Het ging om de heiligheid van Gods 

gemeente en dat we anders zijn, afgezonderd van de zondige wereld.     Tegelijk: een 

Moabiet als Ruth was WEL welkom om de Gods van Israël te gaan dienen en bescherming te 

zoeken onder de schaduw van de vleugels van de Here.      

 Het mooie is, de mensen zelf trekken de goede conclusies uit de Schriftlezing en 

preek en doen er wat mee. Het komt deze keer niet van Nehemia. Hij is in deze tijd in Perzië 

teruggekeerd voor een tijdje naar zijn koning. Maar het hangt gelukkig niet alleen van hem 

af!   Ga je alleen naar de kerk voor je moeder, of vanwege de predikant?   Zolang je bij je 

ouders woont of…  

Maar er was nog één Ammoniet overgebleven! Vs. 4- 9 Tobia, ja diezelfde die probeerde 

Nehemia te vermoorden, en die zo tegen de wederopbouw van de muren en tempel was! 

Complot, aanvallen, beschuldigingen. Maar nu heeft hij zijn tactiek gewijzigd. De jaren zijn 

voorbijgegaan. En nu geen frontale en brutale aanval, maar via via doet hij zijn ding en krijgt 

hij zijn zin. GENESTELD, in de tempel.  In de voorraadka-mer voor de tienden en voor de 

offers.   dicht bij het vuur, invloed…. Hij houdt die plaats bezet en dat is een groot kwaad. 

Soms komt de duivel als een brullende leeuw, en soms verkleedt hij zich als een licht-engel. 



Hij doet alsof hij ook graag bij Gods volk hoort en graag meedoet in de tempel. Zo zal in het 

laatste der dagen de antichrist, de duivel zelf zich zetten in de tempel van God. Geïnfiltreerd, 

en zo wordt de tempel verontreinigd en de eredienst verzwakt en verhinderd!    Eljasib de 

priester heeft het toegestaan, omdat zijn familie aangetrouwd was met Tobia, vermengd 

met een ander volk met andere goden. Zo zijn zijn handen gebonden en via via komt deze 

aartsvijand binnen en verovert NOTABENE een plaats in de tempel!    

Als Nehemia terugkomt in Jeruzalem en dit bemerkt, onderneemt hij direct actie. Met heilige 

woede gooit hij alle spullen van Tobia eruit! Tempelreiniging! Wel wat uitleggen. Gevoelig in 

onze tijd, religieus gemotiveerd geweld. Groot verschil of je spullen eruit gooit of dat je 

mensen en agenten glashard doodschiet en gijzelaars neemt enzovoorts.  Nehemia 

reinigt de tempel en Hierin lijkt Nehemia op de HERE Jezus. Passie voor Gods huis, liefde 

voor de Here en de eredienst! “het Huis van Mijn Vader” Lijken wij op Nehemia en lijken 

wij hierin op de Here Jezus?  

Keuzes. Ook op zondag, de eredienst Ps. 69 of 84 hoe lieflijk zijn mij Uw huis en 

tempelzangen.   Wat hou ik van Uw huis!  DAAR kies ik voor, Daar wil ik zijn, veel liever  dan 

gewend aan de ijdele vreugd eens bozen tent.    KEUZES!  Inkeer, Afkeer, toekeer,   Totale 

toewijding aan onze God, onze Here en Heiland.   Wat staat daaraan  in de weg, wat 

belemmert je? SCHOON SCHIP! Niet zozeer tegen anderen, met anderen veel zachtmoedig 

en liefdevoller, en met onszelf wat hardhandiger en radicaler!   Geen agressie tegen 

anderen, maar wel met passie en energie onze eigen vleselijkheid en zonden en egoïstische 

gewoonten te lijf!            

 Dus laten we net als Nehemia in actie komen, drastisch, mes in eigen vlees, vooral in 

eigen leven,      bepaalde films of boeken in de kliko! Eruit!   Bepaalde gewoontes of 

vriendschappen die ons geloofsleven en band met de Here schade berokkenen en 

dwarsbomen?   Kappen! We mogen wel bidden en streven naar meer passie, ijver voor 

Gods huis en Gods eer, in vuur en vlam voor de Here en Zijn eredienst.  

Als de Here Jezus hier vanmorgen binnenkwam….   JOH. 2. Oh ja er werd gezongen en 

geofferd, alles ging door, maar de houding, het hart klopte niet! Huis van  Koophandel, voor 

wat hoort wat, voor niets gaat alleen de zon op,     dus als ik nou dit doe, moet U Here God 

eigenlijk wel DAT doen, beterschap, een baan, een vriend, een huis,   ik geef opdat U mij wat 

geeft.   Hij doorgrondt en kent ons, of God nog de eerste is, hoe het met de eerste liefde is,  

of we idd Gods rijk als Eerste en Hoogste zoeken.         Zou de Here ook tegen ons zeggen: 

dit volk eert Mij met de lippen  maar hun hart is ver van Mij? Zijn wij trouw en toegewijd in 

de eredienst aan de Here, met hart en ziel?  

Vs. 10-13 We weten niet wat eerst was….   Die kamer blijft toch leeg, dan ….  Of andersom.  

Plechtige beloften verbondsvernieuwing 10: 38 en 39 geleidelijk vergeten en verwaarloosd!  

Zo dat zelfs de levieten ander werk moesten zoeken, en zich dus niet volledig konden 

toewijden aan de tempeldienst!      Doen wij ons deel voor de eredienst en het mogelijk 

maken van zij die vrijgesteld zijn voor de dienst aan God?   Vervullen we onze beloften? Ons 



ja-woord, onze toezeggingen?      Nieuwjaar! Doorgaande  vernieuwing, dagelijkse 

bekering, doorgaande reformatie nodig, anders is er weinig nieuws aan dit jaar!    Nieuwe 

toewijding, dat Christus Zijn nieuwe leven in ons leeft, anders blijft het bij het oude, oude 

mens.   

Hoe kan het vuur weer gaan branden? Hoe kunnen we radicaal kiezen en toegewijd leven en 

handelen? Steeds weer “onder het Woord” komen, en ons daaraan onderwerpen. De Bijbel 

bestuderen en gehoorzamen (vs. 1- 4) Trouw zijn onder de Woordbediening en die 

ontvangen als GODS woord. De mensen die grote woorden spreken over onze gemeente en 

hun oordeel klaar hebben, zie je op geen bijbelkring en slaan ook weleens een dienst over. 

Wie zelf lauw en flauw is in het geloof ziet perfect de fouten van anderen, tot het kleinste 

splintertje toe. Maar wie dicht bij de Here leeft die ziet veel meer eigen fouten en heeft 

geduld en meedogen en bewogenheid met anderen en met de gemeente van God en het 

gruis van Jeruzalem en de vervallen muren van Sion.      

 Hoe kan het vuur weer gaan branden? Hoe kunnen we radicaal kiezen en toegewijd 

leven en handelen? Daarnaast: net als Nehemia: GEBED.  Vs. 14 , vs. 22, 29 en 31. Here 

ontferm U, Here denk toch aan mij,   Al biddend. *vs. 14   Maleachi 3: 16 De HEERE slaat er 

acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de 

HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. 17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de 

legermachten,  op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, 

zoals een man zijn zoon spaart die hem dient, 18 Dan zult u opnieuw het onderscheid zien 

tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.

 Here gedenk vooral aan Uw eigen goedertierenheid, die is volmaakt en eeuwig. Here 

denk vooral aan de goede daden, de volkomen gerechtigheid van Christus Uw Zoon. Al wat 

Hij heeft gedaan en voldaan en volbracht. Hoor me en red me en leid me OM Jezus’ wil. Dan 

ga je bidden: Here Jezus wilt U ook mij reinigen en wegdoen wat niet goed en zuiver is,   ik 

wil Uw tempel zijn, mijn lichaam, mijn leven,  o Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.    

Ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans melaats, zal REIN zijn en genezen en gered. 

Here Reinig ook uw tempel, onze gemeente,    ook ik sta schuldig en schiet tekort, vergeef 

mij, Here herstel Uw kerk, bouw Uw huis weer op, een woonplaats en werkplaats van de 

Heilige Geest, en gebruik ons als levende stenen.       

 Als we bidden: Here denk aan ons, om uw trouw en eigen gerechtigheid, Here 

ontferm U over ons, dan is dat een gebed uit het Woord en naar het Woord en wordt het 

zeker verhoord! De Here zal zich zeker ontfermen, ons leiden, reinigen en zegenen, om 

Jezus’ wil!  Een goede begin is het halve werk, maar Here help me ook bij de rest! Here help 

me ook Goed te eindigen, u niet tegen te werken, maar mee te werken en me open te 

stellen voor Uw werk in en aan mij. De Here zal Zijn werk aan mij voleinden! U zult het goede 

werk in ons begonnen voltooien op de dag van Christus. 

Zingen Ps. 69: 4 en 14;  Ps. 84: 1, 2, 4, 5, 6;  Uit Aller Mond 189: 1, 2, 4 

Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam.  


